
 المهارت المهنية   أسئلة اختبار

  2022الصف الرابع 
 .  نهايه الكتاب  يغطى االختبار كافة الدروس بدًءا من الدرس األول  حتى   -

 تتنوع أسئلة االختبار الواحد  من حيث نمط السؤال  والمستوى الذي تقيسه.   -

 لكل مفردة درجتان.   درجة( 30)مفردة( ويتم التصحيح من إجمالى   15يحتوى االختبار على  ) -

 ( أمام العبارة غير الصحيحة:   ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ✓ضع عالمة )  -أ 

 )       (                         يجب أن تحتوي الوجبة الغذائية المتوازنة على المشروبات الغذائية  .1
 )       (                                            عتبَر الدهون من مصادر الحصول على الطاقة. ت .2
ي لألطفال على الكثير من الدهون.يحتوي   .3  )       (                            النظام الغذائي الصح ِّ
ية أكثر من األطعمة المشوية. .4  )       (                                           األطعمة المقلية صح ِّ
 )       (                          يتم إضافة الليمون للشراب الصناعي لحمايته من العفن والبكتيريا.  .5
 )       (            .الشراب الصناعي يحتوي على نسبة عالية من السكَّر مقارنة بالشراب الطبيعي .6
لية لتثبيت الرباط على الجرح يُستخَدم الكريم   .7  )       (                      .المطهر في اإلسعافات األوَّ
لية في حاالت الحروق أَْمٌر ضروري .8  )       (                                  .استخدام اإلسعافات األوَّ
 )       (                      وتاجازوانى بعيدة عن طرف البض األ يجب أن تكون مقابعند الطهي  .9

 )       (          ذات الطالء غير الالصق حتى ال يلتصق الطعام بها   يوانبفضل استعمال األ  .10
 )       (                          لبان لفترة طويلة بالثالجة اليؤثر على صالحيتها بقاء اللحوم واأل إ .11

 )     (                    .ا على التخلص من السمومأكواب من الماء يوميًّ  (8 )يساعدنا شرب .12

 )     (                 لكربوهيدرات أحد العناصر الغذائية التى تزودنا بالطاقة التى نحتاج إليها ا .13

 )     (            طعمة الغنية بالفيتامينات المتنوعةمراض نحرص على تناول األ للوقاية من األ  .14

 (        ) سنانللمحافظة على صحة العظام واأل   الضرورية مالح المعدنية الكالسيوم من األ يعتبر  .15

 )      (                   يعيهو مزيج من الماء والسكر وعصير الفاكهة الطب صناعيال الشراب .16

 (        )                       ي تحمية من  العفن والبكترياضافة المواد الحافظة للشراب الصناعإ .17

 (      )                                     الطعام دهنًيا وغير صحى.    يجعلحمير بالزيت الت .18

 (    مشروع الطالء  ) اذها عند القيام بمن الضرورى التفكير فى احتياطات السالمه الواجب اتخ  .19

 )  (                                                      تتشابه جميع الحدائق فى تصميمها .20

 )   (                                              يعتبر الكتان من انواع األقمشه ثقيلة الوزن  .21



 )  (                                                  المالبس البوليستر مالبس صديقة للبيئه .22

 )   (                         من الضرورى فى تصميم العالمه التجارية  استخدام الصور ليس .23

 (    )                   يعتبر الرمز الذى يوضح النشاط الذى تمارسة الشركه هو شعار الشركه  .24

 ) (                               ال تقوم العالمه  التجارية بتوضيح  طبيعة عمل الشركة للعمالء .25

 ) (                                 تصميم يجب أن يكون بسيط ومناسب لجميع الفئات عند عمل أى  .26
 ) (                                               اإلعالن يجب أن يعكس العالمه التجارية  للشركه   .27
 ) (                                                         كلمات   5يجب ان يكون الشعار اكثر من  .28

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مّما يلي: -ب

 

 ...... لــ............  الضمادات الالصقة تستخدم   -1
 لمعالجة الجروح -د    الملتخفيف اآل -ج    تضميد الجروح -ب     لف االلتواءات -أ
 

 يوميًّا يساعد على طرد .............من الجسم. أكواب من الماء (  8 )شُْرب -2

   السموم               -الكربوهيدرات    د -البروتينات        ج   -الفيتامينات         ب -أ                      

 نحتاج إلى ..................للحفاظ على صحة العظام واإلسنان.    -3

 السموم          -الصوديوم     د  -الحديد        ج    -الكالسيوم         ب -أ                 

يات كبيرة من ....................       -4  تحتوي الوجبات السريعة على كم ِّ

 المعادن   -د       الكربوهيدرات  -الفيتامينات        ج   -ب        الدهون  -أ                   

ية. .. من الوجبات السريعة  يُعتبَر ............  -5  الصح ِّ

 الحلوى   -د       الدجاج المقلي -البطاطس المقلية     ج    -ب     الترمس  -أ                   

ية كبيرة من  -6 ي هو الطعام الذي يحتوي على كم ِّ  ................ الطعام الصح ِّ

 الدهون  -د           السكَّريات   -ج             النشويَّات   -ب            الفيتامينات –أ            

 ........................................... السبب الرئيسي في فساد الطعام هو -7

 الملح   -د          الماء -ج البكتيريا والعفن         -ب         الخل  –أ                 

 حتوي على الفاكهة. ت ا المشروبات  ............. غنية بالفيتامينات ألنه  -8

 الطبيعية  -د          المعلَّبة -ج       الصناعية -ب       الغازية  –أ          

 يعتبر األرز والبطاطس من ..............   -9



 الماء  -الفيتامينات      د -النشويات    ج -السكريات        ب  -أ

 لمصنوعة من  ................... خفيفة الوزن وتدوم لفترات طويلة  ا  األوانى – 10

 السيليكون -االستانلس       د   -جالبالستيك             -ب       األلومنيوم –أ             

 ستخدام ................. إلخماد  الحريق الناتج عن الزيت يجب ا -11

بيكربونات الصوديوم -دزيت           -جماء نقي               -ب         بنزين –أ          

 سنان.                     للمحافظة على صحة العظام واأل  الضروريةمالح المعدنية من األ   ........ -12

 الماء  -الفسفور          د  –الحديد          ج  -الكالسيوم               ب -أ          

عند  .  13 الصناعإ احرص  الشراب  علىعداد  يكون   ي  عندما  السكر    إضافة 
         الشراب...............

 معقًما   -ساخًنا        د -دافًئا        ج -بارًدا            ب-أ       
                .على كميات كبيرة من الدهون التى تؤثر على نظامنا الغذائى.تحتوى .... -14

 الخضروات  -د      الوجبات الصحية  -ج      البقوليات -ب    الوجبات السريعة     -أ

 المقالة المصنوعة من األلومنيوم أن ....................من مميزات  -15

 تتفاعل مع األطعمه  -ثمنها رخيص       د  -لونها واحد     ج -ثمنها غالى       ب

 ..........  السبب الرئيسى فى فساد األطعمة-16

 نظافة األوانى    -البكتريا     د -برودة الجو       ج -الماء        ب-أ

 زنًا يجب أن يحتوى على كمية كبيرة من ................ون النظام الغذائى متوالكى يك -17

 الزيوت  -السكريات    د –الدهون     ج  -الفيتامينات      ب -أ

ية -18    ........................................... من طرق الطهي غير الصح ِّ

 اإلعداد على البخار   -د         القلي -جالسلق            -ب       الشوي –أ             

جة. ........................................... الطعام قد  -19  إذا تُرك لفترة طويلة داخل الثال 

 ال يتغير   -ديتعفَّن             -جينضج          -بيقلُّ             –أ                       

 طعمة الحمضية.                           نوعة من .......... تتفاعل مع األ الطهى المصأوانى  -20

   د ـ مواد غير الصقة     لومنيوماأل   -ج     ستانليس استيل اإل -ب         السليكون -أ       

 ؟ى من األدوات األتية نحتاجها أثناء عمليه الطالء ...............أ -21

 شاش معقم  -شريط الصق للجروح         د –بكرة دهان        ج  -مقص       ب   -أ

 خالل ...........................  تنمو النباتات الحولية -22

 عدة اعوام   -شهرين         د -اسبوع         ج -عام             ب -أ

 . العناية بالمالبس تساعد على توفير ........................... -ب

 الماء  -الكهرباء     د -المال     ج -المسحوق     ب –أ 

 يفضل ارتداء المالبس المصنوعة من القطن ألنها ....................... -23

 ناعمه ولينه -ثقيلة فى الوزن      د -متينه ويمكن غسلها    ج  -رخيصة الثمن       ب -أ

............................ يعبر شعار الشركه عن  -24  

الرمز  -د    الهويه -الشكل      ج-الون      ب  –أ   



تعبر ..................عن هويه الشركة   -25  

الرسومات -العالمه التجارية      د  -األلوان      ج  -الصور      ب –أ   

................ الحجم والتركيب و  من عناصر التصميم   -26  

الرسومات   -د       التجارية العالمه -ج      اللون   -ب       الصور– أ  

إعطاء معلومات خطأ فى اإلعالن يعتبر من األشياء غير ......................  -27  

زمهالال   -د      االئقة -ج      القانونية   -ب      الفنية – أ  

مضرة للبيئه مثل ................. يمكن صناعة المالبس من مصادر  -28  

دودة القز   -د      الكتان   -ج      البترول    -ب      األغنام  – أ  

يتم إقناع العمالء بمصداقية اإلعالن عى طريق التسويق .................  – 29  

المتبع     -د       المبتكر   -ج     الجيد    -ب      الشفهى  – أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أكمل العبارات اآلتية:  -جـ

 ممارسة ................. يوميًّا للحفاظ على صحتنا.  يجب (1

 .يحتاج الجسم .............. لمساعدته على مقاومة األمراض. (2

ية في  (3  .............................................................. نجد الدهون الصح ِّ

 ............................................. يحتوي السمك على فيتامين (4

    ................................................ الحديد عنصر مهم لـ   (5

ي.  (6  تُعتبَر الوجبات ......................... طعاًما غير صح ِّ
 ....................................... يجب تناول عصير الفاكهة الطبيعي بداًل من المشروبات (7

 ................................................ السبب الرئيسي في فساد األطعمة (8

 يتم  تسخين الشراب إلى درجات حرارة مرتفعة للقضاء على .............  (9
صقة أنها قد تكون  (10  عند خدش الطالء.  .......................من عيوب أواني الطالء غير الالَّ
 يجب أالَّ ................. أي مصباح كهربي عند وجود تسريب للغاز الطبيعي.  (11

     لوجبات غذائية متوازنة غنية بالعناصر الغذائية لتساعد أجسامهم على النمو. يحتاج .....  (12

 الشراب الطبيعى هو مزيج من الماء والسكر وعصير ........... الطبيعى.     (13

عند التعرُّض ...................  من الممكن أن تتفاعل المقالة المصنوعة من األلومنيوم مع األطعمة   (14
 .  لدرجات الحرارة العالية

 .......... تصال برقم عند حدوث تسرب للغاز الطبيعى فى المنزل ، علينا اال  (15
 طريقه .......... الطعام من طرق الطهى غير الصحية   (16

 من الوجبات الخفيفة الذى يحتوى على نسبة عالية من .......... الترمس  (17
 اللبن البقرى أخف وأسهل فى الهضم من اللبن .........  (18
 السبب الرئيسى لفساد األطعمة البكتريا و .................  (19
 ه وأمان ....................... سالممن إرشادات طالء غرفه ب (20
 يجب أن يراعي المصممون طبيعه ................... الحدائق    (21
 ...................  راء تمتص عاز ضالمساحات الخ (22
 ................ تعتبر الحدائق صديقة البيئة ألنها تقلل من   (23
 ........... تصمم أشكال بعض الحدائق لتحاكي ........  (24
 ............... المصدر األساسى لقماش الحرير هو   (25
 عند ظهور بقع على المالبس يجب معالجتها ................  (26
 الشركه هو ....................  الرمز الذى يوضح النشاط الذى تمارسة  (27
 ...... للتعبير عنها بشكل فعال  تستخدم العالمات التجارية الصور و........... (28
 و......... من عناصر التصميم ........ و......... و......... (29
 من مبادئ التصميم الجيد أن يكون ................ فى األستخدام   (30
 يجب أن يفكر المصمم بنفس طريقة ..................   (31

 فقط   شعار على ................ كلماتيجب ان يقتصر ال (32



 

                                

 

 د- صل ما في العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب ( : 

 السؤال األول : 

 )ب(  )أ( 
 لفترات طويلة إذا تركتها خارج الثالجة  -أ غني  بالفيتامينات واألمالح المعدنية الشراب الطبيعي  .1

 مقالة األلومنيوم قد  تتفاعل مع األطعمة الحمضية  .2
 

 ألنه يحتوى على الفاكهة -ب

 عند التعرض لدرجة حرارة عالية -ج الخضراوات والفواكه تصبح لينة وتظهر عليها بقع داكنة  .3
 

يحتاج  األطفال إلى  وجبات غذائية  متوازنة غنية   .4
 بالعناصر الغذائية 

 

 في الوجبات السريعة  -د
 

 
 ترك النوافذ مفتوحه   -س    

الفيتامينات واألمالح المعدنية  غالبًا ما تكون نسبة  .5
 منخفضة

 يتم تسخينه للقضاء على البكتريا  - هـ      

 لمساعدة أجسامهم على النمو  -و من طرق الحفاظ على األشخاص عند الطالء   .6

 ص. يجعلها أكثر أناقة   قماش الصوف   .7

 ر. مصدره األغنام   كى المالبس   .8

 ط . تساعد على االسترخاء  المساحات المشمسة بالحديقة   .9

 ظ . تساعد على اللعب   يوفر المعلومات المهمه عن المنتج   .10

 ع . اإلعالن   أماكن الظل بالحديقة   .11

 

 

 

 

 

  :السؤال الثاني



 )ب(  )أ( 
 لطهي اللحوم                                  صحيةطرقًا  . أ إذا كان السكر المستخدم في صناعة الشراب غير نظيف  .1

 س . النباتات الحوليا   نستخدم األواني المصنوعة  من الفوالذ المقاوم للصدأ  .2
 ألنه يجب تجنب طهي الخضراوات لفترات طويلة  .3

 
 يبدو داكنًا جدًّا  فإن لون الشراب  -جـ     

 ال يتفاعل مع األطعمة الحمضية  ألنه   -د 

 يجعل الطعام غير صحي    -هـ       تعد عملية الخبز أو الشوي أو التحمير في الفرن .4

 يقلل من العناصر الغذائية المتوفرة فيها  -و   

  . تنمو لمدة عام واحد   5      

 

 

 السؤال الثالث :  

 )ب(  )أ( 
 إذا كان هناك تسرب غاز  . أ اإلسعافات األوليةمن المكونات المهمة في حقيبة  .1

 تعبر عن هويه الشركه  -ع  كهربائية أيه مصابيح  ًرا وال تضيء فوغادر المنزل  .2
يجــب تســخينه عنــد درجــات  الصــناعي  عنــد إعــداد الشــراب -3

 حرارة مرتفعة
الضمادات الالصقة والضمادات   .ب

 الضاغطة 

 ز   .الصوف         إيصال عدة أجهزة كهربائية في سلك مشترك واحد -4

من المخاطر التي تواجهنا عند إعداد  س .  123في حالة اإلصابات الخطيرة عليك االتصال برقم  -5
 الطعام 

 المخصص لخدمة اإلسعاف -و

 د . للقضاء على البكتريا       دافئ وال يتجعد بسهوله     -  6   

 حريق   اشتعال   عنة  ينتج  أن . يمكن ج العالمه التجارية   – 7

   الشعارذ.    يعرف المشروع التجارى أو الشركه فى أبسط أشكالها   -8           

 

 

 

 

 

 

 



 هـ- فكر ثم أجب 

اكتب ثالثة من العناصر األساسية التي يجب أن تتضمنها  حقيبة  .1

 اإلسعافات األولية  
 ؟ن نتناولها يوميًا كواب الماء التى يجب أأكم عدد  .2
 ؟ما الفائدة من وضع مخطط مسبق لوجباتنا الغذائية  .3
 ؟ ما العناصر الغذائية  المشترك المتوفرة فى اللبن والبيض واللحم  .4
 ؟ ما المنتجات الغذائية المصنوعة من اللبن  .5
 ؟  الوجبات السريعة مضرة لماذا تكون  .6
 كيف نحافظ على الطعام من التلف ؟ .7
 ؟ عن الشراب الصناعي لماذا يفضل الشراب الطبيعي .8
 إعداد الشراب وهو ساخن ؟لماذا  يفضل إضافة  السكر للماء عند  .9

 ضافة المواد الحافظة عند تصنيع الشراب ؟ لماذا يتم إ .10
 ؟ لماذا يتم تسخين الشراب جيًدا  قبل تصنيعه .11
 لماذا يعد األلومنيوم مصدر خطر فى صناعة األوانى ؟  .12
 همية األلياف  للجسم ؟ما أ .13

 ؟همية البروتينات ما أ .14
 اذكر  نوعين من الكربوهيدرات  .15
 تخزين الطالء بعيدا عن مصادر الحرارة ؟لماذا يجب  .16
يجب ان تتوافر عدة خصائص فى الحدائق ليستمتع بها المجتمع اذكر  .17

 اثنين منها  

 األقمشه الصديقة للبيئه  اكتب اثنين من مصادر  .18
 منها  العالمه التجارية لها اهميه كبيرة  اذكر واحدة .19
عند التخطيط إلنشاء عالمه تجارية يجب معرفه عددة عوامل اذكر  .20

 اثنين منهم  
 اذكر ثالثه من مبادئ التصميم الجيد   .21

 ؟ لماذا يعد التصميم مهما  .22
   يجب ان تتوفر عددة نقاط فى األعالن الناجح اذكر اثنين منهم.23                   
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